
وأقرت اللجنة باإلجماع 
مشروعًا أع��ده الفريق 
الفني يتضمن األسس 
وال��ض��واب��ط للفعاليات 
كة  لمشتر ا بية  نتخا ال ا
المحافظات  في عموم 
وي��ت��ض��م��ن ج��م��ل��ة من 
الضوابط أهمها: العمل 
ب��روح الفريق ال��واح��د، 
وعدم التعرض باإلساءة 
طرف  ألي  لتجريح  ا و  أ
كان، وعدم الخوض في 
أي قضايا خالفية خالل 
بية  نتخا ال ا ت  لعمليا ا
يمكن أن تؤثر سلبًا على 
س��ي��ره��ا وع��ل��ى عملية 

التوافق.
وأكدت الضوابط االلتزام 
بالعبارات وال��ش��ع��ارات 
ال���خ���اص���ة ب��ال��ح��م��ل��ة 
لموجهات  وا بية  االنتخا
للخطاب  ل��رئ��ي��س��ي��ة  ا
اإلعالمي المقرة من قبل 
اللجنة العليا المشتركة 
ت  ليا لفعا ا تنفيذ  ء  ثنا أ
واألن��ش��ط��ة االنتخابية 
لمختلفة  ا ح��ل��ه��ا  ا ب��م��ر
ومحاسبة من يخرج عنها .
وشددت الضوابط على 
التزام الجميع بالعمل على 
دعم جهود اللجنة العليا 
واالستفتاء  لالنتخابات 
وازال����ة ك��اف��ة العوائق 

التي قد تعرقل وصول 
الناخبين إل��ى صناديق 

االقتراع 
وحددت اللجنة موجهات 
ل��ل��خ��ط��اب اإلع���الم���ي 

واإلرشادي والتصريحات 
على  تستند  لمواقف  وا
في  تتمثل  م��وج��ه��ات 
توعية الناخبين بأهمية 
في  لفاعلة  ا لمشاركة  ا

لتصويت  وا بات  االنتخا
التوافق  لصالح مرشح 
األخ/ عبدربه  الوطني 
منصور ه���ادي،وإب���راز 
أه��م��ي��ة االن��ت��خ��اب��ات 

في  لمبكرة  ا لرئاسية  ا
تجاوز األوض��اع الراهنة 
واالن��ت��ق��ال باليمن إلى 
مرحلة جديدة تقوم على 
أساس الحوار والشراكة 
في تحمل المسؤولية إزاء 
الوطن وأمنه واستقراره 
بما يلبي طموحات الشعب 

وتطلعاته.
وت���ؤك���د ال��ض��واب��ط 
ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ع��م��ل 
ال��م��ش��ت��رك ب��ي��ن كافة 
أط������راف ال��م��ن��ظ��وم��ة 
ت  منظما و سية  لسيا ا
المجتمع المدني ومختلف 
شرائح المجتمع إلنجاح 
االن��ت��خ��اب��ات الرئاسية 
المبكرة وانتخاب مرشح 
التوافق الوطني األخ/ 
عبدربه منصور هادي 
وإب��راز مواقفه الوطنية 
وكفاءته وق��درت��ه على 
الوصول بالوطن إلى بر 

األمان.
كما أك��دت الموجهات 
التزام الوسائل اإلعالمية 
ال���ت���اب���ع���ة ل���أح���زاب 
السياسية  لتنظيمات  وا
المشاركة بالعمل على 
إن���ج���اح ك��اف��ة م��راح��ل 
ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة 
وبما يعزز روح التوافق 

الوطني.

> ق��ال أحمد 
الكحالني عضو 
تمر  لمؤ ا كتلة 
ال��ب��رل��م��ان��ي��ة 
رئيس اللجنة اإلشرافية 
ية  ير بمد ت  با نتخا لال
ه��م��ي��ة  أ ن  إ  : ل ا ز آ
سية  ئا لر ا ت  با نتخا ال ا
المبكرة التي ستشهدها 
21 فبراير  بالدنا في 
ال���ج���اري ت��ك��م��ن في 
كونها جاءت في ظروف 
استثنائية غير عادية، 

حيث أصبح التجاوب لها ضرورة قصوى 
لتجنيب البالد النزاعات والصراعات 

المسلحة .
وأضاف في كلمة ألقاها األربعاء بأبناء 
الدائرتين الرابعة والخامسة لبدء الحملة 
االنتخابية الرئاسية للمرشح التوافقي 
المناضل عبدربه منصور هادي :إنه إذا 
لم تتم االنتخابات فسيكون البديل لها 
هو الصراع المسلح على النحو الذي 

حدث في منطقة الحصبة .
ودعا الكحالني المسئولين والمثقفين 
والواعظين والمرشدين وجميع العناصر 
الفاعلة في مديرية آزال بأمانة العاصمة 
المجتمع  التام لتوعية  التفرغ  ل��ى  إ
بالمشاركة الفاعلة في االنتخابات من 
خالل التصويت في 21 فبراير الجاري 
لصالح مرشح التوافق الوطني المشير 

عبدربه منصور هادي.
مشيرا إلى أنه يجب على المؤتمر 
في  وشركائه  والمشترك  ئه  وحلفا
المديرية أن يتنافسوا جميعًا من أجل 
حشد جميع أبناء وبنات المديرية ممن 

بلغوا السن القانونية 
ل���ل���م���ش���ارك���ة ف��ي 
االنتخابات الرئاسية 

المقبلة.
وف��ي سياق متصل 
أكد مدير مديرية آزال 
ن  أ لمعقلي  ا عياش 
االنتخابات الرئاسية 
ال���م���ب���ك���رة خ��ط��وة 
لترسيخ  أس��اس��ي��ة 
مبدأ التداول السلمي 
ل��ل��س��ل��ط��ة وض��م��ان 
حقيقي إلخراج البالد 
إلى بر األم��ان وتثبيت أسس الدولة 
المدنية الحديثة التي ينشدها كل 
أبناء الوطن. األمر الذي يقتضي على 
جميع األحزاب والتنظيمات السياسية 
تحمل  لمدني  ا لمجتمع  ا ومنظمات 
مسئوليتها في إنجاحها والوصول إلى 
تحقيق أفضل النتائج تنفيذًا لما جاء 
في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ودعا المعقلي جميع أبناء المديرية 
إل���ى ال��ت��ف��اع��ل اإلي��ج��اب��ي م��ع ه��ذه 
االنتخابات والمشاركة فيها باعتبارها 
حقًا ديمقراطيًا ال يحق ألي كان الوقوف 
أم��ام هذا الحق وحرمان المواطنين 
من ممارسة حقوقهم التي كفلها لهم 

الدستور والقانون.
اللجنة  ألقيت كلمات ألعضاء  كما 
اإلشرافية أكدت جميعها على ضرورة 
تكاتف جهود جميع أبناء مديرية آزال 
بمختلف أطيافهم السياسية من اجل 
إنجاح االنتخابات وت��ج��اوز المرحلة 
الماضية واالنتقال بالبالد إلى مرحلة 

االستقرار والتنمية.
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نعم ملرشح التوافق الوطني
املناضل عبدربه منصور هادي

 21
فبراير:

أقرت ضوابط الفعاليات االنتخابية

اللجنة العليا المشتركة للمؤتمر والمشترك تشدد على العمل بروح الفريق الواحد

..و تقر الموجهات األساسية للخطاب الجماهيري 
عقدت اللجنة االنتخابية العليا المشتركة 
لالنتخابات الرئاسية المبكرة التي ستشهدها 
بالدنا يوم 21 فبراير الجاري اجتماعها الدوري 
األربعاء برئاسة الدكتور/ عبداهلل دحان- رئيس 
اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي 

الناصري.
وفي االجتماع -الذي حضره أحمد الزهيري، 
عضو اللجنة العامة، رئيس الدائرة التنظيمية 
بالمؤتمر الشعبي العام، وأعضاء اللجنة العليا 
والفرق المنبثقة منها- تم استعراض ومناقشة 

والخطاب  للكلمات  األس��اس��ي��ة  الموجهات 
الجماهيري في المهرجانات االنتخابية التي 

ستقام في عموم المحافظات.
كما استعرضت اللجنة في اجتماعها طلبات 
بعض المحافظات في تعديل المواعيد الزمنية 
للمهرجانات االنتخابية؛ باإلضافة إلى موضوعات 

اعتيادية في جدول أعمال اللجنة.
وجددت اللجنة تأكيدها الحرص على نجاح 
االنتخابات وبذل الجهود االستثنائية الستمرار 
توافق جميع األطراف في كافة مراحل العملية 

االنتخابية.
وأش���ار الدكتور دح��ان إل��ى أن الموجهات 
األساسية للخطاب الجماهيري ُأقرت وكذلك 
الضوابط الخاصة بالخطاب اإلعالمي الذي 
تم إقراره من قبل هي ضوابط متوافق عليها 

وملزمة للجميع. 
مؤكدًا العزم على استكمال العمل إلنجاز 
االنتخابات الرئاسية المبكرة التي ستخرج البالد 
من الظروف القائمة التي أثرت سلبًا على كل 

مناحي الحياة.

األسس والضوابط للفعاليات االنتخابية 
املشرتكة يف عموم املحافظات :

الشامي: 
المؤتمر يرفض

 أي عرقلة لالنتخابات 
قال األستاذ 
ط��������������ارق 
ال���ش���ام���ي- 
رئ�������ي�������س 
ال���دائ���رة اإلع��الم��ي��ة 
الشعبي  ب��ال��م��ؤت��م��ر 
العام- إن االنتخابات 
الرئاسية المبكرة-التي 
ستشهدها بالدنا في 
21 فبراير ال��ج��اري - 
من  هميتها  أ تكتسب 
كونها ضرورة لالنتقال 
م��ن مرحلة صراعات 

ومن مرحلة المماحكات إلى مرحلة 
شراكة وأمن واستقرار..وحول جدوى 
االنتخابات الرئاسية في ظل مرشح 
توافقي أكد الشامي “أن االنتخابات 
المبكرة خطوة مهمة لتجنيب البالد 
شبح الحرب األهلية التي كانت تدق 
األب��واب.. فانتخابات 21 فبراير هي 
إل��ى مرحلة  خطوة مهمة لالنتقال 
شراكة يتم تعزيزها وتحققها بين 
كافه القوى السياسية، ومن الالزم 
أن يستشعر الجميع مسؤوليتهم في 
إنجاح االنتخابات وفي إخراج البلد من 
هذا الوضع المتأزم “ .وقال في تصريح 
ل� »التغيير«: »إن االنتخابات تمثل 
المدخل الوحيد لتبادل السلطة سلميًا، 
ونجاح االنتخابات الرئاسية هي رسالة 
للعالم بأننا في اليمن شعب حضاري 
واالنتخابات  الديمقراطية  انتهجنا 
وسيلة للتداول السلمي للسلطة كما 
تعتبر رسالة يكتبها الشعب بأيادي 

أب��ن��ائ��ه ع���ن رف��ض 
ال��ع��ن��ف وال��ف��وض��ى 
والصراعات«..وعلَّق 
ط���ارق ال��ش��ام��ي في 
المؤتمر على دعوات 
ال���ب���ع���ض إلف���ش���ال 
 : ل لقو با ت  با نتخا ال ا
“ن��ح��ن ف��ي المؤتمر 
على ثقة ب��ان غالبية 
ليمني  ا الشعب  ء  بنا أ
س��ي��ت��ف��اع��ل��ون م��ع 
الرئاسية  االنتخابات 
وسيدلون بأصواتهم 
لمرشح التوافق الوطني.. موضحًا أن 
االنتخابات الرئاسية قائمة على نظام 
ال��دائ��رة االنتخابية ال��واح��دة وعليه 
فسيستمد مرشح الوفاق سلطته من 

سلطة الشعب “..
وق��ال: “إن المقاطعة أو المشاركة 
في االنتخابات من حيث المبدأ حق 
ألي يمني في أن يشارك أو أن يقاطع 
.. لكن الشيء الذي نرفضه هو وجود 
جهة أو قوى أو أشخاص يعملون على 
منع إجراء االنتخابات أو إعاقة إجرائها، 
مستخدمين وسائل قمع أو إره��اب 
إلعاقة ه��ذه العملية، وه��ذا هو ما 

نرفضه جملة وتفصياًل..
واختتم الشامي تصريحه بالقول: 
“ن��ح��ن ن��ث��ق ب���أن اليمنيين أح���رار 
وسيذهبون ل��إدالء بأصواتهم ولن 
يستجيبوا ألي دع��وات تمنعهم أو 
ترهبهم من ممارسة حقهم الدستوري 

والقانوني” .

الكحالني يدعو للتنافس
 على التصويت  لمرشح 

التوافق الوطني 

ربما تكون حكومة الوفاق الوطني قد أدركت 
اليوم صعوبة إدارة شئون البالد وإعادة األمن 
واالستقرار والدفع بعجلة التنمية من جديد 
وجذب االستثمارات ورؤوس األموال، وها نحن 
نتجاوز الشهرين منذ توقيع المبادرة الخليجية 
إاّل أن األوض��اع األمنية مازالت غير مستقرة 
وكذلك الخدمات في حين كانت المعارضة 
تتحدث عن لمسة سحرية ستضع اليمن في 

أفضل مستويات الخدمة.
ورغم أننا نتمنى ذلك جميعًا إاّل أننا نعرف 
أن وراء تلك األقاويل سخرية وتهكم وتجني 
على انجازات الرئىس ال��ذي اتسمت فترة 
حكمه بالسالم والطمأنينة والتنمية والحرية 
والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان، وهو 
ما قد يبدو عصيًا على الحكومة اآلن، ومع 
ذلك فشعبنا قد اختار الصبر ومنح الفرصة 

للمعارضة كي تدلي بدلوها وتقدم ما لديها.
إن االنجازات التي تحققت في كافة المجاالت 
تمثل رصيدًا من العمل المخلص الذي قام على 

أساس راسخ من القناعة بأن 
محبة الناس ال تأتي إاّل بالمثابرة على خدمتهم، 
ولعل كل ما ينشده المواطن اليوم هو عودة 
األوضاع إلى ما كانت عليه في العام 2010م، 
وسيعتبر كل عمل في هذا السياق انجازًا 

لحكومة الوفاق، واجحافًا بحق حكومات المؤتمر 
السابقة التي كانت تتعرض للوم المستمر رغم 
كل ما قدمته، وما يعنينا هنا هو النظر بعين 
االعتبار واالحترام لكل من قدم عماًل ابتغى 

به رضا ا هلل ورضا الناس.. وهو أقل الحقوق، 
وأبسط الوفاء تجاه من خدم الوطن.

إن المؤسف فعاًل أنه كل ما حدثت مشكلة 
يحلو للبعض أن ينسبها إلى غيره بداًل من 

تحمل مسئوليته والقيام بواجبه وما تفرضه 
عليه المسئولية والثقة الملقاة على عاتقه..

وباألمس قالوا القاعدة فزاعة، ثم قالوا إنها 
صنيعة النظام رغم أنها صنيعتهم وتحظى 
برعايتهم، وباألمس قالوا إنه ال خوف على 
الوطن ووحدته ونحن نقول كذلك ولكنهم لم 
يعملوا من أجل الحفاظ على الوحدة وهم يرون 

ويسمعون تلك الدعوات المقيتة..
وإذا ك��ان هناك من جدية ف��األول��ى بهذه 
الحكومة أن تسن قانونًا يجرم المساس بالوحدة 
والثوابت الوطنية، بداًل من التشدق بالشعارات 

والشيء غير الشعارات.
لقد عمل الرئيس علي عبداهلل صالح بكل 
ما يستطيع لجعل عالقته بشعبه في أفضل 
مستوياتها حتى جاء البعض ودف��ع بكل ما 
ة  ز لمطر ا قة  لعال ا تلك  يه  لتشو يستطيع 
باالنجازات، ولكن الثابت أن الشعوب تنسى 
المهاترات واألحقاد وال تتذكر إاّل المنجزات 

ونحن بانتظار ما سينجزه المكابرون.

ذاكرة إنجاز

أكدت اللجنة االنتخابية 
العليا المشتركة 
لالنتخابات الرئاسية المبكرة 
في اجتماعها الثالثاء 
برئاسة الدكتور عبدالكريم 
اإلرياني- النائب الثاني 
لرئيس المؤتمر، واألستاذ 
عبدالوهاب اآلنسي الحرص 
على نجاح االنتخابات 
وضرورة توافق جميع 
األطراف في كافة مراحل 
العملية االنتخابية . 

1- العمل بروح الفريق الواحد .
2- عدم التعرض باإلساءة أو التجريح ألي 

طرف كان .
3- عدم الخوض في أي قضايا خالفية خالل 
العمليات االنتخابية يمكن أن تؤثر سلبًا على 

سير العمليات االنتخابية وعملية التوافق .
4- االلتزام بالعبارات والشعارات الخاصة 
بالحملة االنتخابية والموجهات الرئيسية 
للخطاب اإلعالمي المقر من قبل اللجنة العليا 
المشتركة أثناء تنفيذ الفعاليات واألنشطة 
االنتخابية بمراحلها المختلفة ومحاسبة من 

يخرج عنها .
5- التزام الجميع بالعمل على دعم جهود 
اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء وإزالة كافة 
العوائق التي قد تعيق وصول الناخبين إلى 

صناديق االقتراع .
6- االستناد في الخطاب اإلعالمي واإلرشادي 
والتصريحات والمواقف على الموجهات اآلتية 

 :
المشاركة  الناخبين بأهمية  7- توعية 
الفاعلة في االنتخابات والتصويت لصالح 

مرشح التوافق الوطني األخ/ عبدربه منصور 
هادي.

8- إبراز أهمية االنتخابات الرئاسية المبكرة 
في تجاوز األوضاع الراهنة واالنتقال باليمن 
إلى مرحلة جديدة تقوم على أساس الحوار 
والشراكة في تحمل المسؤولية إزاء الوطن 
وأمنه واستقراره بما يلبي طموحات الشعب 

وتطلعاته.
9- التأكيد على أهمية العمل المشترك بين 
كافة أطراف المنظومة السياسية ومنظمات 
المجتمع المدني ومختلف شرائح المجتمع 
إلنجاح االنتخابات الرئاسية المبكرة وانتخاب 

مرشح التوافق الوطني.
10- تقديم مرشح التوافق الوطني األخ/ 
عبدربه منصور هادي وإبراز مواقفه الوطنية 
وكفاءته وقدرته على الوصول بالوطن إلى بر 

األمان.
11- التزام الوسائل اإلعالمية التابعة 
لألحزاب والتنظيمات السياسية المشاركة 
بالعمل على إنجاح كافة مراحل العملية 

االنتخابية وبما يعزز روح التوافق الوطني.

في مشهد اليمن الجديد يبقى الرئيس علي عبداهلل صالح قائدًا استثنائيًا خلد نفسه في  
ذاكرة اليمنيين بانجازات ال حد لها ومهما تنكر البعض فالبد أن يأتي اليوم الذي يعترفرون 
بانجازات هذا الزعيم حتى وهو يقرر أن يغادر السلطة فقد أبى إاّل أن يفرش طريق من 
سيخلفه بالورود ويذلل له كل الصعاب ويؤكد أنه سيكون له نعم المعين ونعم الصديق الصدوق.

عبدالولي المذابي


